
 
 

 

 

Záměr projektu 

Silicon Hill Open Wednesday 2020 
 

 

Stručný popis projektu 
SHOW je multižánrový open air festival s doprovodným programem. Festival je 

určen pro studentské kapely a djs, kteří mají příležitost účastnit se akcí 

podobného formátu jen zřídka. Jako účinkující se zde mohou představit širší 

veřejnosti, získat nové posluchače a cenné zkušenosti s vystupováním  

pro veřejnost. Zároveň je zde prostor pro prezentaci studentských klubů 

a projektů z řad Studentské unie ČVUT a klubu Silicon Hill. 

 

Cíle projektu 
Cílem projektu je uspořádání již dvanáctého ročníku studentského festivalu 

SHOW. Po osvědčeném konceptu z předchozího ročníku bychom opět rádi 

připravili 4 hudební stage, kdy hlavní stage doplní druhá venkovní stage mezi 

bloky 4/8, klubová stage v Klubu 007 a elektrostage pro djs, která by měla 

fungovat i po 22 hodině v prostorech Recharging baru. Cílem projektu je připravit 

zajímavý kulturní zážitek pro návštěvníky z řad studentů a zúčastněným kapelám 

dát možnost zahrát si na velkých pódiích. Součástí bude i nabídka širokého 

doprovodného programu a den uzavře známý headliner.  

 

Doprovodný program bychom chtěli mít podobný jako v minulých letech. 

Hřebem doprovodného programu by měla být soutěž Silicon Hill Strongest Man, 

která by opět proběhla pod vedením Fitcentra Silicon Gym na sportovním hřišti 

nejblíže hlavní stage. Soutěž by měla být určena především pro obyvatele 

Strahova a bude obsahovat dostatek kategorií, aby bylo možné rozdělit soutěžící 

dle váhy do vyrovnaných skupin. Dále bychom opět nabídli možnost prezentace 

pro všechny projekty SH a kluby SU. V minulých letech tuto možnost využila 

především SHerna, Fotbálek SH a Ego Čajbar z Podolí. Rádi bychom pozvali 

ZvedniZadekZone, která u nás měla být i na SHOW 2018, nicméně kvůli 

špatnému počasí svůj program zrušila. Další možností by mohl být bubble fotbal 

nebo velká vodní skluzavka. Počítáme i s pozváním HopSej.cz a další organizací, 

jejich výčet teprve sestavujeme. 



Dále se provedla zpětná vazba od návštěvníků, pomocníků a organizačního týmu 

a vymezilo se několik bodů, které budeme chtít v ročníku 2020 zlepšit. Mezi ně 

patří: 

• V rámci všech stagí nechat více času na střídání jednotlivých kapel. 

• Větší propagace stage v Klubu 007, ve kterém bychom též chtěli posunout 

harmonogram, aby se poslední kapela nekryla s headlinerem. 

• V rámci electrostage počítat v rozpočtu se zapůjčením společné DJs 

techniky pro DJs. 

• Včas a více výrazně řešit zákaz parkování na parkovišti. Umístění velké 

cedule k vjezdové brance alespoň měsíc před akcí (již vyrobena). 

• Zmenšit nabídku piv oproti letošnímu roku na 3 druhy (Klášter, Ježek a 

Démon) a malinovku a přidat více sudů cideru, který došel ještě během 

odpoledne. 

• Zachovat nápad se sběrem kelímků (za 25 kelímků pivo zdarma), který se 

v letošním roce osvědčil. V rámci celého areálu bylo opravdu málo odpadu 

v porovnání s předchozími roky. 

 

Časový plán 
Přípravy na nadcházejícím ročníku se zahájily již po ukončení předchozího. Po 

schválení záměru oslovíme headlinera, začneme rezervovat kluby a technické 

dodavatele a také započneme přípravy spojené s tvorbou rozpočtu. 

 

● květen – duben – pravidelné schůze organizačního výboru 

● červen – říjen – domluvení headlinera, domluvení hlavních technických 

dodavatelů, rezervace prostor 

● listopad – žádosti o čerpání financí z FSP, Prahy 6, příprava rozpočtu akce, 

zahájení přihlašování kapel 

● prosinec – únor – promo kampaň na nábor kapel, příprava grafického 

vizuálu, příprava potisku triček 

● březen – vyhodnocení přihlášených studentských kapel, začátek náboru 

dobrovolníků, připravení časového harmonogramu akce 

● duben – finalizace příprav, propagace akce 

● 22. dubna 2020 – Silicon Hill Open Wednesday 2020 

● květen – zhodnocení akce, zahájení příprav SHOW 2021 

 

Rozpočet projektu 
SHOW 2020 bychom rádi financovali z více zdrojů. Kromě Silicon Hillu podáme 

žádost do Fondu studentských projektů a na městskou část Prahu 6. 

V předchozím ročníku se nám z těchto zdrojů povedlo získat téměř 130 000 Kč 

bez DPH. Dalším potencionálním zdrojem financí jsou partneři, především ČVUT 

partneři. Jejich případné zapojení a podmínky samotného zapojení by byly včas 

konzultovány s vedením klubu Silicon Hill. 



 

Konkrétní rozpočet bude znám na podzim, až získáme aktuální ceny od všech 

dodavatelů. Předpokládáme však, že cena bude podobná jako minulý rok 

z důvodu rostoucích cen dodavatelů. Níže naleznete přibližný rozpad ceny: 

 

Položka Podíl na celkové ceně 

Technické zajištění (stage, ToiToi, vysílačky, …) 36 % 

Headliner 15 % 

Služby (úklid, zdravotníci, hasiči, OSA, pronájem SUZ, 

…) 

10 % 

Personální odměny (teambuildingy, trička, …) 10 % 

Doprovodný program (SHSM, …), propagace, ostatní 5 % 

Občerstvení – pivo, nealko, jídlo na gril, … 24 % 

Zdroje financí  

Silicon Hill 63 % 

FSP 24 % 

Praha 6 13 % 
* Poměry jednotlivých nákladových položek se můžou ve finálním vyúčtování lehce lišit v řádech 

jednotek procent. 

 

 

Ekonomická činnost 
S projektem SHOW je svázána i ekonomická činnost (EČ), která umožňuje prodej 

občerstvení na festivalu. Tato EČ bude projednána a předložena představenstvu 

SH, resp. parlamentu SU ČVUT v dostatečném předstihu a bude platná pouze pro 

SHOW 2020. Odhad příjmů v rámci ekonomické činnosti bude zahrnut v návrhu 

rozpočtu SH pro rok 2020. Očekávaná výše ekonomické činnosti pro SHOW 2020 

je odhadována na 150 000 Kč (EČ za SHOW 2019 byla 175 781 Kč). 

 

Členové projektu 

Richard Burkoň – vedoucí projektu SHOW 

Milan Kurka, David Prudek, Anna Vlasáková, Štěpán Tužil, Martina 

Paldusová, Jiří Košata, Jitka Stoklasová (a mnoho dalších) – organizátoři SHOW 


